UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
Telefonmøte
Tirsdag 19.nov. 2013
10
Sted:
Tid:
Styremøte nr:
Vigdis Knutsdotter Stifjell, Svein Frantzen, Kristin Rive, Elisabeth Østbakken
Deltagere fra styret:
Bjørnar Strand, Per Arne Bakke og Anders Navjord
Forfall:
Elisabeth Østbakken Distribueres til:
Referent:
Sak
10.13.01
10.13.02

10.13.03

10.13.04

10.13.05
10.13.06

10.13.07

10.13.08

Start kl. 21.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll
 Protokoll og utdrag fra styremøte 09 godkjent
Post inn:
 Lillehammer BHK vedr. valg KG
 Indre Østfold HK vedr. valg KG
 Elverum HK vedr. valg KG
 Sarpsborg HK vedr. valg KG
 Hokksund og omegn HK vedr. valg KG
 NKK, vedr. Forslag til KG
 Grenland HK, vedr. klage Dog Web Arra
Post ut
 NKK vedr forslag til KG Bruks
 Alle Medlemsklubber vedr. forlag til KG Bruks
 NKK, vedr. Dog Webb Arra
 NKK vedr. søknad om Kongepokalen
NM 15-16.august 2014
 Det ble informert om at Elverum HK har boket sted for
avholdelse av lydighet samt at terreng for NM er boket.
Priser er også innhentet for kamerataften og bankett
NOM 2014
 Ikke noe nytt
Kurs 2014
 Evjemoen er boket den 18-22. juni for Evjekurset.
 Annonsen bør komme ut i januar-februar.
 Vi har to instruktører som har sagt ja til Evje kurset,
ytterligere to er forespurt vi venter på beskjed.
 Kursleder til Sølenkurset er avklart. Det er tre instruktører
som har sagt ja, og vi venter på svar fra ytterligere 3 stk.
 Det skal sjekkes om det skal settes opp et kurs for
Forsvarshund på Sølen.
 Nord Norge kurs blir ikke avholdt i år da det er vanskelig å
finne et egnet sted som ligger slik til at de fleste slipper å
reise altfor langt
Forbundstinget 23. 02.2014
 Det ble besluttet at vi skal bruke Letohallen også i år til
møtested for Forbundstinget.
 Vi bør lage et forslag om at reisefordelingen blir oppdatert
til å gjelde også Brukskonferansen.
 Forbundstinget starter kl. 10.30, lunsj kl. 13.00
 Bjørnar sender over forslag til innkalling innen 30/11-13.
 Det lages et forslag om å forandre deler av lover og
vedtekter.
Brukshundkonferansen 22.02.2014
 Agenda til Brukskonferansen er avklart.
På kvelden blir det lagt opp til en sosial setting med felles
middag på hotellet, samt utdeling av priser til vinnerne av
årets sporhund, årets runderingshund og årets
bruskslydighetshund.
 Påmeldingsfrist 3. februar.

Ansvar

Tidsfrist

UTDRAG AV PROTOKOLL
NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
10.13.09
10.13.10

10.13.11

FCI Guidelines for International Nordic Style Trails
 Korrektur pågår
Regnskap
 Regnskapet skal nå være i det nye systemet med strekkoder
det er bestilt men ikke levert ennå.
 Vi skal søke om et spesifikt støtte til NKK for NOM 2013
 Varelager blir talt opp.
Annet
 Vedr. Forslaget til Forsvarshund komité har alle takket ja.
Mandatet er sendt ut.
 Vi må opprette mail adresser til de nye medlemsklubbene
Møtet ble avsluttet kl. 23.00
Neste møte 10. desember kl. 21.00

Braskereidfoss 22.11.2013
Elisabeth Østbakken
Sekretær NBF

